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1. Stručná charakteristika současného stavu

1.1. Poslání
Metodické centrum konzervace (MCK) Technického muzea v Brně působí již od roku 2003 jako hlavní
muzejní metodické centrum v oblasti konzervování-restaurování. Vzniklo na základě Usnesení vlády
ČR č. 216 ze dne 3. března 2003 k řešení situace povodněmi z r. 2002 zasažených dokumentů
státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví, jehož prioritním úkolem bylo zajistit
rozmrazení, vysušení a sterilizaci části fondů MK ČR v letech 2004–2008. TMB je organizací určenou
dle Vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a některých dalších zákonů, k odborné pomoci a službám pro vlastníky a správce sbírek
muzejní povahy. Vlastníky a správci těchto sbírek nejsou jen muzea a galerie, ale i Národní
památkový ústav, Národní knihovna ČR a soukromé subjekty. Rozhodnutím ministra kultury č.
16/2009 se stalo MCK „…národním metodickým pracovištěm pro oblast konzervování-restaurování
sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v České republice“.
MCK nabízí metodický servis a poradenství konzervace a restaurování pro různé subjekty, v prvé řadě
pak pro muzea. Provádí průzkum předmětů kulturního dědictví analytickými metodami, poskytuje
vzdělávací servis z oblasti konzervace a restaurování pro odbornou i laickou veřejnost, provádí
konzervování a restaurování vybraných předmětů kulturní hodnoty, zajišťuje publikační servis a to
vydáváním odborné literatury, monografií, sborníků a periodik zabývající se tématikou ochrany
předmětů kulturního dědictví. Poskytuje informační servis, který by umožnil snazší přístup
k informacím v oblasti konzervace a restaurování a to prostřednictvím webového portálu, odborné
knihovny TMB a on-line anotovanou bibliografií. V neposlední řadě napomáhá řešení krizových situací
– eliminuje případné škody způsobené nenadálými krizovými situacemi a účinně sanuje jejich
následky:

1.2. Analýza současného stavu
MCK je organizační složkou TMB a skládá se z několika částí. Jedná se o oddělení vědy
a výzkumu, oddělení konzervování-restaurování, oddělení metodiky, výuky, služby a pracoviště pro
krizové a mimořádné události:
 Vědecko-výzkumná činnost tvoří základ pro dlouhodobý rozvoj metod a materiálů ochrany
předmětů movitého kulturního dědictví, promítající se do všech úrovní poskytovaných služeb
(metodiky, konzultace, školení, semináře ap.). V rámci stanovování koncepčních cílů byla řešena
řada interních výzkumných úkolů se zaměřením na testování a zavádění konzervátorskorestaurátorských postupů, identifikaci historických materiálů a technologií včetně posilování
materiálních a personálních kapacit pracoviště. V návaznosti na zařazení TMB mezi výzkumné
organizace byly zásadním způsobem zlepšeny podmínky pro realizaci projektů z oblasti účelové
podpory výzkumu, vývoje a inovacích (VaVaI), zejména prostřednictvím stěžejního programu
NAKI MK ČR. Větší stabilita výzkumné činnosti byla od r. 2015 rovněž zajištěna formou
institucionální podpory výzkumné organizace, v rámci které jsou zpracovávané dílčí cíle v oblasti
konzervace sbírek. Realizována byla řada výsledků uznaných v rámci Metodiky VaVaI (odborné
články, publikace, certifikované metodiky). Pozornost byla ale věnována i tvorbě jednoduchých
metodických návodů a doporučení pro běžnou konzervátorskou praxi průběžně prezentovaných
na webovém portálu MCK, které jsou rovněž žádány pro každodenní činnost muzejních
pracovníků. Mezi uváděné výsledky například patří:
- Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy,
- Hodnocení objektů pro uchovávání předmětů kulturní povahy – databáze případových
studií,
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Povrchové úpravy kovů a jejich slitin – smalt/email (databáze rekonstrukcí
uměleckořemeslných technik),
Umění emailu/technika smaltu – odborná kolektivní monografie,
Až na kov! Záchrana sbírek poškozených požárem hradu Krásna Hôrka – odborná
publikace,
Český granát, historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek – odborná
kolektivní monografie,
Výzdobné techniky kovů I, II, odborné kolektivní monografie,
Jednoduché metody identifikace kovových materiálů pro potřeby konzervátorského
průzkumu – metodický návod,
a další, viz https://mck.technicalmuseum.cz/poskytovane-sluzby/metodicke-pokyny/;
https://mck.technicalmuseum.cz/poskytovane-sluzby/publikace-mck/.

Konzervátorsko-restaurátorská činnost je zaměřena na péči o vlastní sbírkový fond TMB a
poskytování externí pomoci dalším správcům a vlastníkům sbírkových předmětů. V rámci
specializace dominují kovové materiály a předměty ze dřeva, rozšířena byla specializace na textil
a postupně jsou též zaváděny i techniky ošetřování předmětů z papíru a fotografických záznamů
a polymerních materiálů. Velká pozornost je věnována i oblasti preventivní konzervace při měření
a regulaci parametrů prostředí ve výstavních prostorách, depozitářích a objektech spravovaných
technických památek. V této souvislosti MCK úzce spolupracuje i s pracovištěm ochrany
technických památek a technologií TMB. V posledních třech letech bylo průměrně ročně
ošetřováno cca 678 sbírkových předmětů muzea a 84 nejrůznějších artefaktů v rámci poskytované
služby ostatním žadatelům o pomoc. Vykazované číslo u vlastních sbírkových předmětů
zohledňuje konzervaci souborů drobnějších předmětů, jako jsou stereonegativy na skle, i velké
technické stroje a historické vozy vyžadující časově i technologicky náročné operace. Stejně tak je
nutné zdůraznit, že v rámci některých zásahů bylo využíváno služeb na zakázku – zejména u
restaurování autobusů a trolejbusů MHD (kooperace s Dopravním podnikem města Brna i
soukromými subjekty). V případě externí práce MCK se jednalo zejména o spolupráci se
Slovenským národním muzeem – Múzeem Betliar při restaurování exponátů z hradu Krásna
Hôrka zasaženého požárem v r. 2012, která probíhala postupně v letech 2013 až 2019.
Výsledkem této mezinárodní spolupráce jsou desítky zrestaurovaných artefaktů a řada dílčích
projektů včetně uspořádání společné výstavy, vydání odborné publikace, odborných článků a
přednášek. Získané poznatky a zkušenosti jednoznačně přispěly k rozvoji vybraných
konzervátorských metod, využitelných i v rámci širších opatření při ochraně kulturního dědictví
před požáry a budou i nadále cenným zdrojem pro další projekty v této oblasti. Důležitou součást
konzervátorsko-restaurátorské práce tvoří rovněž průběžná dokumentace zásahů. Zaveden byl
nový systém elektronické konzervátorské karty v rámci databáze Museion, umožňující operativní
záznam i vyhledávání, stejně tak i komunikaci s kurátory a správci depozitů. Průběžně je
doplňován slovník pojmů, který slouží k unifikaci terminologie a zpětnému jednoduššímu
vyhledávání informací z databáze.
Pro zlepšení zázemí konzervátorsko-restaurátorského pracoviště byly v r. 2018 renovovány
prostory laboratoře v hlavní budově muzea novým mobiliářem, čímž došlo k částečnému oddělení
jednotlivých technologických operací. V minulosti bylo též rozšířeno zázemí pro textil. Postupně se
rovněž podařilo posílit přístrojovou kapacitu o metodu mobilní rentgenově fluorescenční
spektrometrie, potenciostat a digitální mikroskop včetně 3D měření topografie povrchu. Další
analýzy jsou zajišťovány v rámci kooperace s vysokými školami a specializovanými laboratořemi,
čímž je efektivním způsobem využíván jejich přístrojový potenciál. Vytipována byla zařízení pro
další rozvoj metod průzkumu a ošetření jako je mobilní laser, technický rentgen nebo FTIR
spektrometr, která byla opakovaně požadována z dotačního programu ISO či v rámci
nadpožadavků rozpočtu muzea.
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Úsek experimentální kovolitecké dílny v hlavní budově muzea poskytuje stabilní zázemí pro
zhotovování odlitků z nejrůznějších slitin kovů a dalších materiálů. Plánované doplnění o
pochůzkovou plošinu propojenou s tímto pracovištěm a rozšířeným výstavním prostorem
kovolitectví se nepodařilo z finančních důvodů naplnit. Zpracovaná studie však bude využita pro
nový projekt „Kabinet bezpečnosti“.
Konzervátorské dílny na detašovaném pracovišti v Židenicích, které jsou dominantně určené pro
ošetření sbírkového fondu TMB, poskytují i technické zázemí pro instalace, různé opravy,
zhotovování součástek a dílů. Potýkají se ale se zastaralými provozními podmínkami objektu
bývalého centrálního depozitáře. Nicméně po dokončení rekonstrukce střechy budovy, budou
pokračovat další logistické úpravy. Dalším odděleným pracovištěm jsou dílny pro konzervovánírestaurování historických vozů, umístěné v areálu Řečkovice, které poskytují funkční zázemí pro
přípravu silničních vozů (osobních, MHD i z oblasti vojenské techniky) a jejich opravy. Upřesnění
celkové strategie pro rozvoj těchto pracovišť bude probíhat v návaznosti na další investiční záměry
muzea – konkrétně s ohledem na přestavbu budovy SO 009 a výstavbu montážní haly SO 037 a
příjmové haly SO 035 v Řečkovicích.


Pro metodické a vzdělávací aktivity je využíváno jako hlavní prezentační médium webový portál
https://mck.technicalmuseum.cz/. Posíleno bylo personální obsazení MCK za účelem
systematického naplňování a správu tohoto informačního systému s dalším přesahem
prostřednictvím sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů. Úsilí je věnováno rovněž pořádání
různých konferencí, seminářů a workshopů. Podařilo se udržet kvalitu a tradici Konferencí
konzervátorů-restaurátorů, které si získaly velkou oblibu jak u muzejní odborné veřejnosti, tak i u
studentů a pedagogů středních a vysokých škol s restaurátorským zaměřením. Jejich organizace
ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG přináší další pozitivní propojení aktivit
MCK s muzejní praxí v jednotlivých regionech na území celé ČR. Rozšířena byla rovněž nabídka
workshopů s praktickými ukázkami, mezi které patří semináře o zajištění bezpečnosti sbírek proti
rizikům požárů pořádané ve spolupráci s Norsk Folkemusuem v Oslo. Pravidelně se uskutečňují
též kurzy Preventivní konzervace pod záštitou Asociace muzeí a galerií, které zahrnují intenzivní
teoretickou a praktickou výuku muzejních pracovníků. Kvalitativním přínosem pro šíření poznatků
z oboru péče o kulturní dědictví je nesporně časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory, který je
v zásadě u nás jediným vycházejícím periodikem z této oblasti. Zkvalitněním redakčního systému,
rozšířením periodicity formou open-access, obsazením redakční rady a neustálou podporou ze
zdrojů MCK TMB si časopis získal uznávané parametry recenzovaného periodika. Neméně
důležité je též aktivní zapojení vybraných pracovníků MCK do vzdělávání studentů – ať už přímou
výukou na školách či vedením studentských prací a stáží.



Pracoviště pro krizové a mimořádné události v areálu TMB v Brně-Líšni muselo být zredukováno o
technologii vakuového vymražování, která byla zapůjčena po povodních v r. 2002 ze Švýcarska.
(tato aparatura lyofilizace byla v r. 2016 vrácena zpět). Nicméně k dispozici je velký mrazicí box
pro akutní ukládání vodou zasažených artefaktů, využitelný též pro stabilizaci vybraných předmětů
napadených biologickými škůdci (např. textilie). Funkční je rovněž sterilizační jednotka
s ethylenoxidem. Vzhledem k omezeným personálním kapacitám je tento úsek mobilizován pouze
v případě havárií a jiných mimořádných situací. Uvedené přístrojové vybavení však vytváří vhodný
potenciál pro další rozvoj pracoviště v oblasti konzervátorských metod. Počítáno je s jeho
případným zakomponováním do nově upravených prostor v areálu Řečkovice.

Uvedená činnost MCK byla formulována na základě předchozí koncepce z r. 2012. Dílčí úkoly byly
postupně naplňovány, avšak hlavní plán vzniku centralizovaných pracovišť MCK v areálu BrnoŘečkovice nebyl doposud realizován. Zpracovány byly sice různě upravené investiční záměry (v r.
2003 – 2005, později v r. 2012), ale doposud se nepodařilo zajistit potřebné financování. Záměr
vybudování účelně propojených specializovaných pracovišť MCK je nově řešen v rámci projektu
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„Rekonstrukce budovy SO 009 pro vybudování nového MCK“ viz str. 10; tento bod je dále
rozpracován ve strategických cílech Koncepce rozvoje TMB 2021 - 2027.
Průběžná každoroční evaluace činnosti MCK probíhá formou zpracování závěrečných zpráv o činnosti
včetně výkazu o činnosti, které jsou předkládány věcnému odboru MK ČR. Tyto materiály shrnují
konkrétní dosažené výsledky v podobě kvantifikovaných údajů – např. počty poskytnutých
jednorázových pomocí, náročnějších služeb, zpracovaných zpráv a posudků, počtu přednášek,
publikovaných statí, studentů na praxi atd.
1.3. SWOT analýza
Silné stránky:










stabilní zázemí v rámci struktury TMB, s
vyrovnaným rozpočtem hospodaření,
podporovaná činnost metodického centra
zřizovatelem - MK ČR,
dlouhodobá
tradice
konzervovánírestaurování sbírek, vytvořené reference,
kvalitní
vědecko-výzkumná
činnost
v rámci statutu výzkumné organizace
muzea; odbornost zaměstnanců,
odpovídající přístrojové a technologické
vybavení zahrnující široké spektrum
materiálových specializací,
vytvořená síť spolupracujících institucí
(zejména zástupci vysokých škol a
vybraných muzejních institucí),
vybudovaná platforma odborných
časopisů a dalších publikačních výstupů,
vybudovaná platforma vzdělávacích a
školících aktivit – konferencí, seminářů,
kurzů,
moderní a uživatelsky funkční webový
oborový portál

Příležitosti:








připravené podmínky pro další rozvoj a
rozšiřování činnosti MCK v areálu TMB
Brno-Řečkovicích, zpracované investiční
záměry,
strategická
poloha
MCK
TMB
v návaznosti na výzkumný technologický
park VUT, vysoké školy a další
pracoviště,
smluvní spolupráce při výuce a
vzdělávání v oboru péče o muzejní
sbírky, muzeologie a archeologie s PřF a
FF MU v Brně, možnost dalšího rozvoje,
využití
potenciálu
spolupráce
s odbornými komisemi Asociace muzeí a
galerií,
zahraničních
organizací
(E.C.C.O., ICOM apod.), v kterých
aktivně působí zaměstnanci TMB.

Slabé stránky:







zajištění provozu MCK klade vysoké
nároky na rozpočet TMB,
využívání vyspělých technologií a
přístrojů pro průzkumy historických
materiálů
vyžaduje
nejen
značné
finanční, ale i personální požadavky,
nedostatečné personální pokrytí všech
úseků činnosti (kumulace činností)
nedostatečné prostorové zázemí a
technický stav objektů (roztříštěné
zázemí),
nedostatečný
systém
odměňování
v rámci mezd zaměstnanců.

Hrozby:
 fluktuace
zaměstnanců
a
nutnost
zaškolování nových pracovníků,
 zatížení
administrativními
úkony
spojenými s řízením projektů, podáváním
přihlášek na úkor odborné práce apod.
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2. Popis cílového stavu
Základním cílem metodického centra konzervace zůstává podpora a rozvíjení správné praxe při
ochraně movitého kulturního dědictví v ČR a to především při péči o sbírky muzejní povahy. Záměrem
aktivit metodického centra je rovněž vytvářet platformu pro vzájemnou spolupráci mezi konzervátoryrestaurátory, kurátory sbírek, výzkumnými pracovníky a dalšími specialisty směřující k integraci a
sdílení znalostí z oblasti ochrany kulturního dědictví. Cílem je posilovat jednak odborný kredit
metodického centra, ale i jeho každodenní kontakt s běžnou praxí. Preferovanými typy výstupů jsou
přednášky, odborné studie, publikace, metodické návody a doporučení, sjednocování terminologie a
standardů, pořádání konferencí a seminářů, propagace oboru konzervování-restaurování odborné i
laické veřejnosti. Nedílnou součástí aktivit je rovněž péče o sbírkový fond Technického muzea v Brně
včetně spravovaných technických památek, které jsou realizovány ve spolupráci s pracovištěm
ochrany technických památek a technologií. Za tímto účelem bude pozornost zaměřena na tyto
segmenty činnosti:


Výzkumná a vývojová činnost

Výzkumné a vývojové aktivity budou směřovány zejména do roviny aplikovaného výzkumu, se
zřetelem na zhodnocení stávajících postupů ochrany předmětů kulturní hodnoty a jejich zavedení do
praxe, systematické a efektivní využívání nových a moderních technologií. Strategické cíle byly
zpracovány v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace TMB na léta 2019 – 2023,
oblast výzkumu „Konzervace“:
-

Vyvinout a ověřit šetrné postupy čištění a stabilizace vybraných materiálů dominantně
zastoupených ve smíšených muzejních sbírkách tj. kovů a jejich slitin s různou povrchovou
úpravou a též předmětů z plastů, které představují zásadní fenomén sbírek z 20. století.

-

Optimalizovat postupy neinvazivního či minimálně destruktivního průzkumu sbírkových
předmětů na principu pokročilých metod rentgenově fluorescenční spektrometrie (XRF).

-

Zkvalitnit monitoring a zpracovávání dat měření mikroklimatických parametrů prostředí
uchovávání sbírkových předmětů včetně optimalizace podmínek a jejich zabezpečení proti
rizikům požáru v depozitářích, expozicích a technických památkách TMB.

Nedílnou součástí výzkumných aktivit je rovněž řešení samostatných témat v rámci účelové podpory
VaVaI. Mezi hlavní programy patří NAKI MK ČR, v rámci kterého je řešen projekt „Uměleckořemeslné
techniky zlatnictví – identifikace, ochrana a zpřístupnění“, 2020 – 2022, jehož výstupem bude výstava,
památkový postup a publikační výsledky. Předpokládá se, že na získané poznatky naváží i další
výzkumná témata a projekty v následujících letech. Podány byly rovněž přihlášky projektů z programů
Norské fondy a bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra.
Cílem bude rovněž rozšířit přístrojový potenciál o další strategická zařízení jako je technický rentgen
s digitálním vyhodnocením obrazu, testování a zavádění šetrného čištění pomocí laseru, posílení
analytických metod v oblasti FTIR spektrometrie.


Konzervování-restaurování

Konzervování-restaurování předmětů kulturní hodnoty zahrnuje rovinu preventivní konzervace,
sanační konzervace a restaurování, plně v souladu s mezinárodními etickými kodexy (ICOM - CC,
E.C.C.O.) a Dokumentem o profesi konzervátora-restaurátora (AMG).
Propojuje výsledky
výzkumného a vývojového úseku se znalostí materiálové podstaty a historického kontextu předmětů.
Činnost je zaměřena na ošetření vlastní sbírky TMB v součinnosti s oddělením ochrany technických
památek a technologií, systematickou podporu a zkvalitňování oboru v rámci poskytovaných služeb a
pomoci:
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-

Realizovat několikrát odložený záměr vybudování adekvátního prostorového zázemí pro MCK,
včetně moderně vybavených konzervátorsko-restaurátorských dílen.

-

Realizovat konzervátorsko-restaurátorské zásahy na vybraných sbírkových předmětech dle
stanoveného „Plánu konzervace sbírkových předmětů TMB“, zpracovaného vyváženě na základě
stavu sbírkových předmětů, požadavků na jejich prezentaci, zpřístupnění, zkoumání apod.

-

Rozvíjení primární specializace ̶
konzervování-restaurování sbírkových předmětů
z oblasti techniky, vědy a průmyslu; v této souvislosti bude věnována pozornost restaurování
historických vozů s ohledem na jejich funkčnost i stabilizaci původních nátěrových systémů.

-

Rozšiřování znalosti historických řemeslných postupů v návaznosti na sbírku řemesel TMB;
dokumentace formou rekonstrukcí s cílem aplikovat šetrné konzervátorsko-restaurátorské
metody, které jsou s nimi kompatibilní.

-

Rozvíjení metod konzervace novodobých materiálů jako jsou plasty nebo moderní slitiny kovů;
zaměření se na dlouhodobou ochranu hliníkových slitin u sbírky letadel
a stabilizaci polymerních materiálů.

-

Zkvalitňování postupů ošetření textilu, papíru a knižní vazby včetně fotografického materiálu;
na základě výsledků testování konzervace fondu hudebních záznamů na papíře, zavádět
nové postupy stabilizace a fixace; pokračovat v ověřování metod konzervace výkresů na
pauzovacím papíře.

-

Pokračovat v ověřování stávajících postupů konzervování-restaurování a testování nových
technologií ošetřování sbírek; rozšiřování přístrojového zázemí o strategická zařízení jako je
mobilní
laser,
rentgenová
diagnostika,
FTIR
spektroskop
(viz
kap.
Věda
a výzkum).

-

Účelně využívat stávající přístrojový potenciál (XRF analýza, optická mikroskopie, elektrolytické
metody konzervace, sterilizační jednotka, plazmochemická aparatura) pro ošetření vlastních
sbírkových předmětů a v rámci poskytovaných služeb.

-

Systematické vyhodnocování a regulace mikroklimatických parametrů z výstavních
a depozitárních prostor včetně zavádění dalších metod měření polutantů, CO 2, světelných
a biologických faktorů, v návaznosti na to zpracovat „Plán preventivní konzervace“.

-

Zhotovování kopií a odlitků, replik sbírkových předmětů včetně rozšiřování spektra odlévaných
slitin kovů a dalších materiálů.



Metodický, vzdělávací, informační a publikační servis

Posláním tohoto úseku je systematické šíření znalostí a zkušeností z oblasti ochrany předmětů
kulturního dědictví, zvyšování morálního kreditu profese, zlepšování přístupnosti veřejnosti ke
kulturnímu dědictví, osvětová činnost:
-

Průběžně bude naplňován webový portál MCK o aktuální informace, zahrnující zveřejnění
metodických materiálů, anotace výzkumných projektů, stránky konference a dalších akcí,
zajímavosti z dění v oboru ap. Součástí zpřístupňování informací je též digitalizace
konzervátorsko-restaurátorských dokumentací, které jsou vyčleněny v rámci knihovny TMB
pro externí badatele.
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-

Rozesílání informačního magazínu – newsletteru registrovaným zájemcům, poskytování
zajímavostí a novinek z oboru.

-

Zkvalitňování vydávání otevřeného recenzovaného časopisu Fórum pro konzervátoryrestaurátory, které je důležitým odborným médiem pro publikování jak vědeckých poznatků
z oblasti péče o kulturní dědictví, tak i informativních příspěvků z dění v oboru. Prioritou bude
zjednodušení systému recenzního řízení v návaznosti na činnost redakční rady. Záměrem je
zpřístupnění vydávaného obsahu časopisu bez omezení pro čtenáře (v duchu „modelu
zlatého otevřeného přístupu“), který je žádaným trendem ve vědeckém publikování. Další
metou je zařazení časopisu do zahraničních databází jako je Scopus.

-

V oblasti přípravy metodických materiálů bude úsilí věnováno spolupráci při tvorbě nové
muzejní legislativy a implementaci profesních standardů zpracovaných pod názvem Strategie
konzervace sbírek; zpracovávání dalších metodických návodů pro běžnou praxi v souladu
s evropskými standardy.

-

Pozornost bude zaměřena též na samostatné školící a vzdělávací aktivity jako je kurz
Preventivní konzervace, které budou dále rozpracovány formou akreditovaného
rekvalifikačního
kurzu;
pokračovat
bude
též pořádání
tradičních
konferencí
a seminářů na různá témata dle průzkumu požadavků uživatelů služeb metodického centra.

-

Edukační aktivity budou dále rozvíjeny zejména ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v
Brně, Přírodovědeckou a Filosofickou fakultou při výuce studentů chemie konzervovánírestaurování, archeologie a muzeologie; dále pak ve spolupráci s odbornými středními
školami VOŠ, podporovány budou též aktivity z oblasti celoživotního vzdělávání.

-

Přispívat k popularizaci oboru péče o kulturní dědictví a zdůrazňování její role ve společnosti –
zapojování se do aktivit Evropské dny konzervování-restaurování ve spolupráci s E.C.C.O.,
dále v rámci Noci vědců, Muzejní noci apod.



Krizové a mimořádné události

Pracoviště funguje nadále pro případ pomoci při mimořádných událostech, jako je zejména zaplavení
vodou či povodeň. Nabízí záchytný mrazicí box včetně sterilizace vybraných materiálů. Ve
standardním období (tj. mimo krizové události) se podílí na zajištění aktivit MCK v oblasti průzkumu a
ochrany předmětů kulturního dědictví aplikací daného přístrojového a technického vybavení tj. např.
zajištění desinfekce nebo sterilizace předmětů napadených biologickými škůdci apod.
Strategické cíle MCK v jednotlivých oblastech činností včetně pracoviště ochrany technických
památek a technologií jsou provázány s výstavbou nového zázemí v rámci dále uvedených
investičních záměrů.

3. Stanovení metod a způsobů dosažení cílů


Rekonstrukce
budovy
SO
009
pro
vybudování
nového
MCK
Současné aktivity MCK jsou zajišťovány v nevyhovujících stávajících prostorách TMB. Pomoc
v oblasti ochrany předmětů kulturní povahy však vyžaduje adekvátní zázemí. Cílem
rekonstrukce budovy vojenského charakteru SO 009 je zajištění podmínek pro jeho další
rozšířenou systematickou činnost vybudováním požadovaných laboratorních, ateliérových a
dílenských provozů. Výhodou bude propojení všech budov prostřednictvím tzv. spojovacích
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krčků v jeden celek. Tyto budou následně vybaveny technologiemi a technickými prostředky
pro aplikaci a vývoj nejmodernějších metod v oblasti konzervování-restaurování movitého
kulturního dědictví. Nové zázemí poskytne možnosti progresivního rozvoje činnosti
metodického centra a zároveň vytvoří i žádanou platformu pro spolupráci na dílčích
výzkumných projektech, stáže a praktickou výuku konzervátorů-restaurátorů, pořádání
workshopů nebo nabídku zápůjček specifického vybavení. Těmito službami se výrazně
zkvalitní péče o sbírkové fondy na všech úrovních, a to standardizací a sjednocením
technologických postupů ošetření včetně úrovně dokumentace zásahů konzervacerestaurování. V konečném důsledku tak budou významně snížena rizika ohrožení kulturního
dědictví, vyplývající jak z jejich postupné materiálové degradace, tak i vlivem krizových situací
a mimořádných událostí. Uvedený záměr vytvoření rozšířeného nového zázemí pro činnost
MCK navazuje na cíle Koncepce rozvoje muzejnictví 2015-2020, v rámci které je potřeba
zlepšování systematické péče o muzejní sbírky včetně podpory metodických center
jednoznačně vytýčena. Předpokládaný termín dokončení je rok 2027. Projekt nového zázemí
MCK je provázán s dalšími stavebními úpravami v rámci akcí: „Stavba Centrálního depozitáře
SO 036 + SO 038 a montážní haly SO 037 v podobě spojovacího krčku mezi stávajícími
budovami SO 007 a SO 009“ a „Stavba příjmové haly SO 035 v podobě spojovacího krčku
mezi Centrálním depozitářem SO 036 + SO 038 a stávajícími budovami SO 008 a SO 009“
(viz Koncepce rozvoje TMB 2021 – 2027); popis rekonstruovaných objektů viz obr. 1.

Obr. 1: Schéma a popis objektů TMB v bývalém vojenském areálu kasáren - Řečkovice.
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-

Realizace projektu Kabinet bezpečnosti z programu Norských fondů (v případě schválení
projektu v r 2020).

-

Zpracování Plánu konzervace sbírkových předmětů TMB dle jejich stavu zachování,
požadavků na aktuální výstavy a další prezentační projekty a výzkumnou činnost; průběžné
plnění plánu.

-

Zpracování Plánu preventivní konzervace dle průzkumu podmínek prostředí v expozicích a
depozitářích včetně technických památek (opatření pro regulaci klimatických podmínek,
biologických škůdců apod.); průběžné plnění plánu.

-

Modernizace stávajících konzervátorsko-restaurátorských pracovišť (např. textil - dovybavení
úložným systémem, technologiemi pro suché a mokré čištění); rozšíření přístrojového
potenciálu (mobilní laser, rentgenová diagnostika, FTIT spektroskopie) za účelem zkvalitnit
metody průzkumu a ošetření sbírkových předmětů včetně poskytování odborné pomoci a
služeb.

-

Rozšíření vzdělávací aktivity formou akreditovaného rekvalifikačního kurzu Preventivní
konzervace (příprava dokumentace, studijních materiálů, podání žádosti).

-

Aktualizace webových stránek MCK, doplňovat systematické databáze (vybrané konzervátorskorestaurátorské dokumentace, oborový slovník apod.), průběžně rozšiřovat cizojazyčné verze.

-

Podporovat personální propojení s externími specialisty v oblasti ochrany kulturního dědictví v
rámci řešení konkrétních projektů a vzdělávacích aktivit.

-

Posilovat mzdové prostředky z různých účelových programů (NAKI MK ČR, Grantová a
Technologická agentura ČR, programy EU) tak, aby byli patřičně finančně ohodnoceni
pracovníci disponující odpovídajícím vzděláním, jazykovými a komunikačními schopnostmi.

Jednotlivé úkoly a způsoby jejich dosažení jsou provázány s vlastní činností TMB a jsou tedy dále
rozpracovány v Koncepci rozvoje TMB 2021 – 2027, dále pak v Dlouhodobé koncepci rozvoje
výzkumné organizace – TMB, 2019 – 2023.

4. Lidské zdroje
Aktivity MCK jsou v současné době zajišťovány 8,6 přepočtenými úvazky zaměstnanců, kteří se
zároveň podílejí na ochraně sbírkového fondu TMB včetně spravovaných technických památek.
Zahrnují spektrum výzkumných a vývojových pracovníků, konzervátorů-restaurátorů, projektového a
koordinačního pracovníka. Jejich mzdové náklady jsou dominantně hrazeny z běžného rozpočtu TMB
s tím, že zajišťují i další aktivity spojené s chodem organizace. Z účelových prostředků na činnost
MCK byla posílena pouze činnost jednoho projektového a koordinačního pracovníka za účelem
odlehčení administrativní práce a zefektivnění zpracovávání a prezentace výsledků činnosti,
organizace školících akcí, konferencí apod. Další podpora redakční práce, vydávání časopisů a
dalších publikačních výstupů je realizována ve spolupráci s úsekem Dokumentace vědy a techniky
TMB (jedna redaktorka).
V návaznosti na projekt rozšiřování zázemí pro činnost MCK je počítáno s postupným doplňováním
konzervátorsko-restaurátorských specializací a posilováním výzkumných týmů v rámci grantových
projektů.
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5. Financování
Plánované aktivity MCK budou částečně hrazeny z prostředků programu Kulturní aktivity, na které
organizace každoročně žádá prostřednictvím tzv. nadpožadavků, na základě schválených ročních
plánů činnosti. Značná část nákladů musí být ale hrazena navíc z prostředků na provoz a mzdy TMB.
Dalšími zdroji jsou institucionální podpora výzkumných organizací – pro realizaci výzkumné a vývojové
činnosti. Dílčí úkoly jsou zajišťovány též z účelové podpory z projektů NAKI II, Norských fondů apod.
Žádáno bude i o dotace na podporu dalších aktivit a to z programů ISO MK, AMG a Českého výboru
ICOM, krajských či městských dotačních programů.
Výnosy z poskytovaných služeb
v rámci konzervátorsko-restaurátorské činnosti (analýzy a zásahy na zakázku) budou využity zejména
pro kompenzaci provozních nákladů.

V Brně, 24. 9. 2020
Ing. Alena Selucká
náměstkyně pro Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně

Spolupráce:
Ing. Martin Mrázek, Ph.D., vedoucí oddělení konzervování-restaurování
Mgr. Karel Rapouch, vedoucí oddělení vědy a výzkumu
Ing. Petr Vaníček, vedoucí pracoviště ochrany technických památek a technologií

Koncepce rozvoje Metodického centra konzervace TMB, 2021 - 2027 byla schválena Ministerstvem
kultury, samostatným odborem muzeí na základě dopisu MK 71841/2020 SOM ze dne 24. 11. 2020.
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